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UCHWAŁA NR LIX/1043/2014
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu
osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku
poz 5941)), art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 3,5 i 14, ust. 2 pkt.1 i 4, art. 96 ust. 2 i 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 182 z późniejszymi
zmianami2)),w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 poz. 221), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2011 roku Nr
197 poz.1172, z późniejszymi zmianami3)), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca
2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz.U.z 2012 roku poz.823) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:
§ 1. Do korzystania ze świadczeń w formie posiłku uprawnione są osoby wyszczególnione w programie
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 2. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana przy częściowej odpłatności osobom, o których mowa
w § 1, jeżeli dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 %, a jednocześnie nie przekracza
200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana osobom, o których mowa w § 1, jeżeli posiadany
dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tylko
w sytuacji gdy stałe, udokumentowane i niezbędne wydatki osoby lub rodziny przekraczają 75 % dochodu lub
gdy osoba korzystająca z posiłku uczęszcza do środowiskowego domu samopomocy lub ośrodka wsparcia
dziennego.
§ 4. Kryterium dochodowe, o którym mowa w niniejszej uchwale podlega waloryzacji na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 5. Zasady odpłatności za pomoc w formie posiłku określone zostały w zamieszczonej poniżej tabeli Nr 1.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz. 1318
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 509, poz. 440
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 roku Nr 117 poz. 676, Nr 232 poz. 1378
2)
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Tabela Nr 1

Procentowy dochód na osobę lub osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium ustalonego w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej

Do 150 %
Powyżej 150 % - 180 %
Powyżej 180 % - 200 %
Powyżej 200 %

Wysokość odpłatności wyrażona w %
w stosunku do kosztu udzielonej pomocy
Dla osób samotnie
Dla osób
gospodarujących
w rodzinie

nieodpłatnie
30 %
60 %
100 %

nieodpłatnie
40 %
70 %
100 %

§ 6. . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za
przyznaną pomoc, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas,
zwłaszcza ze względu na konieczność ponoszenia dużych wydatków na cele zdrowotne (zakup leków,
prywatne wizyty lekarskie) oraz inne okoliczności, które mają wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
§ 7. Przyjmuje się do realizacji program osłonowy dotyczący udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce
pomocy w zakresie dożywiania zwany dalej „Programem „ w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Bogucki
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/1043/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Program osłonowy
„Pomoc mieszkańcom Gminy Kielce
w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
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SPIS TREŚCI
I. Podstawa prawna Programu
II. Cel programu
III. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Programu
IV. Realizatorzy Programu
V. Źródła finansowania Programu
VI. Monitoring Programu
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I. Podstawa prawna Programu.
Program osłonowy „Pomoc mieszkańcom Gminy Kielce w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy
społecznej (Dz..U. Z 2013r. Poz. 182 z późniejszymi zmianami) dotyczącym realizacji zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym,o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 cyt. Ustawy
o pomocy społecznej.
Program 'Pomoc mieszkańcom Gminy Kielce w zakresie dożywiania” będzie realizowany w latach
2014 – 2020 i obejmie swoim zasięgiem uprawnionych mieszkańców Kielc.
Program powstał w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2014r. Uchwały Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- -2020
(M.P. z 2013r poz.1024).
Uchwała Rady Ministrów stanowi szczególny rodzaj procedury opisującej wsparcie finansowe gmin
w realizacji zadania jakim jest dożywianie oraz definiuje kryteria jakie muszą spełniać gminy ubiegające
się o dofinansowanie do zadań własnych.
Wymienione w treści Uchwały Nr 221 Rady Ministrów warunki uznane będą za spełnione jeśli gmina
obejmie dożywianiem osoby spełniające wymogi dotyczące otrzymania pomocy wskazane w ustawie
z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do
150 % kryterium, o którym mowa w art 8 ustawy o pomocy społecznej.
W treści uchwały Rady Ministrów uwzględniono również możliwości finansowania dożywiania osób,
które nie spełniają kryterium dochodowego, o ile gmina uchwali program osłonowy adresowany do tej
grupy mieszkańców.
Z uwagi na fakt, ze na terenie Gminy Kielce od wielu lat udzielana jest pomoc w formie dożywiania
również osobom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, ale występują szczególnie
uzasadnione powody dla zastosowania tego rodzaju wspierania zasadne jest wdrożenie programu
osłonowego.

II. Cel Programu
Celem głównym realizacji Programu jest zapewnienie pomocy w formie gorącego posiłku wszystkim
osobom potrzebującym.
Realizacja celu głównego przyczyni się do ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych
ze szczególnym uwzględnieniem chorych i niepełnosprawnych.
Wdrożenie Programu osłonowego przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów takich jak:
- poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży
- poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży
- utrwalenie właściwych nawyków żywieniowych
- poprawa wyników nauczania i frekwencji
- stworzenie osobom chorym i niepełnosprawnym godnych warunków życia.

III. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Programu
W ramach Programu udziela się wsparcia:
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- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art 7 ustawy o pomocy społecznej,
w szczególności chorym i niepełnosprawnym, których dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie
przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
Szczegółowe zasady odpłatności za przyznana pomoc osobom, o których mowa powyżej reguluje
Uchwała Rady Miasta Kielce.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Kielcach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Udzielenie powyższej formy pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym można
przyznać pomoc na wskazanych zasadach nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów
dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Kielce w poprzednim miesiącu
kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
Po otrzymaniu zawiadomienia od dyrektora szkoły lub przedszkola pracownik socjalny MOPR
w Kielcach jest zobowiązany zdiagnozować sytuację rodziny pod kątem zasadności objęcia ucznia
dożywianiem bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej.

IV. Realizatorzy Programu
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach jako jednostka organizacyjna
pomocy społecznej Miasta Kielce, przy współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami oraz innymi
placówkami organizującymi dożywianie.
Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.
V. Źródła finansowania Programu
Program finansowany będzie ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
przyznawanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” wprowadzonego Uchwałą Nr
221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
Zgodnie z w/w Uchwałą świadczenia dla osób których, których dochód przekracza kryterium 150%
będą finansowane w całości ze środków własnych gminy natomiast w ramach dotacji możliwe jest
dofinansowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży otrzymujących pomoc na podstawie informacji dyrektora
szkoły lub przedszkola.

VI. Monitoring Programu
Z realizacji Programu sporządzane będą kwartalne i roczne informacje stanowiące element składowy
rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”

